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Dana 14. 11. 2011. tijekom prve večeri 

projekta, kolegice Ferdelji Sambol, Alebić i ja, sjedile 

smo za stolom s poljskom delegacijom. Nakon 

upoznavanja smo ustanovili da su po prvi puta u 

Hrvatskoj te je stoga tema daljnjeg razgovora bila 

upravo Hrvatska (naša obala ljeti, običaji, tipična 

hrvatska jela, hrvatki jezik...). 

 

Nakon predstavljanja svake pojedine zemlje iz 

projekta ostvarila sam kontakte sa predstavnicima 

zemalja za koje sam zadužena kao domaćica.  

 

Iz Slovačke su to gđa. Kantorakova i gosp. 

Bordač. Komunicirala sam s njima na češkom jeziku. 

Imali su nekoliko pitanja vezano uz daljnji tijek 

programa projekta i pitanje gdje promijeniti novac. 

Također su po prvi puta u Hrvatskoj i najviše ih je zanimalo koliko je udaljena obala 

Jadranskog mora od Zagreba i koja je turistička destinacija najbliža. Razgovarali smo o 

Rijeci, koju će posjetiti, i Opatiji kao najbližoj turističkoj destinaciji. 

Kolege iz Slovačke su dobile sve tražene informacije i uputu da se slobodno obrate ukoliko 

naiđu na dodatne nejasnoće tijekom boravka u Hrvatskoj.  

 

 Iz Nizozemske gosp. Gerhard Jan von Dun i gosp. Tonny van Dongen. Gosp. Gerhard 

Jan je profesor engleskog jezika i zanimaju ga jezici, zadužen je upravo u Hrvatskoj ostvariti 

kontakte sa ostalim sudionicima projekta. Po prvi puta su u Hrvatskoj tako da sam im u 

razgovoru dala neke osnovne informacije o našoj zemlji, gradu i školi. 

 

 Tijekom večeri ostvarila sam i kontakt sa predstavnicima firme Heidenhain, 

Thomasom Zokom i Christinom Lohmayer,  koji su kolegicu Lončar, Macan i mene upoznali 

sa svojim programom. 

  

 Dana 15. 11. 2011. tijekom domjenka s Predsjednikom i sudionicima projekta 

ponovno sam razgovarala sa Slovacima, Nizozemcima i delegacijom iz Slovenije. Za 

Nizozemce sam na karti grada ucrtala smjerove kretanja, pošto su izrazili želju da pješice 

obiđu grad, i glavne točke interesantne turistima u Zagrebu.  

 

Osobno mi je jako drago što sam se i sama imala priliku  upoznati se sa našim 

Predsjednikom i ovjekovječiti to slikom.  

 

 

                    Helena Jilek Kubalek 

 Zagreb, 16. 11. 2011.g.     
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